




เอกสารหมายเลข 3 
 

แบบติดตามผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานดา้นการส่งเสริมคุณธรรม 
ของชมรมจริยธรรม  โรงพยาบาลน้ำโสม   

จังหวัดอุดรธานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 

(   ) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 63 - 31 มีนาคม 64) 
() รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 63 -30 กันยายน 64)  
 

ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลน้ำโสม  
หน่วยงาน โรงพยาบาลน้ำโสม 
สถานที่ตั้ง   6  หมู่ 1  ตำบลศรีสำราญ  อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อผู้ประสานงาน   นางสาวนิตติยา บุตรวงษ์  โทรศัพท์ 042-287260-2 
 

จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ทั้งสิ้น   9  แผนงาน/กิจกรรม 
จำนวนกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่มีการดำเนินการจริง ทั้งสิ้น 9  แผนงาน/กิจกรรม 
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ  12  เดือน รวม 130,890 บาท    

• จากงบประมาณของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน 130,890  บาท 
• จากงบประมาณอ่ืนๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน  0  บาท 

รายละเอียด ดังนี้ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนนิงาน 
ความสามัคคี     ความมีน้ำใจ    ความเสียสละ     

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการดำเนินงาน 
สถานการณ์โรคระบาด COVID-19ทำให้การดำเนินงานบางกิจกรรมล่าช้า
  

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 
  

 
 

                                                  ลงช่ือ.. ........ ..........................  ผู้รายงาน 
 (นางสาวนิตติยา บุตรวงษ์) 
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ          
วันที่  20  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2564 

**ส่งรายงาน ณ 31  มีนาคม  2564    และ 30  กันยายน  2564 



กิจกรรม 
ผลสำเร็จ งบประมาณ 

ที่ใช ้
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ผลการดำเนินการ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค. ) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.) 

๑)แผน จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
-จัดกิจกรรมรวมกลุ่มเจ้าหน้าท่ีประกาศเจตนารมณ์  
-จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
- การเข้าร่วมงานพิธีวันสำคญั เชน่ วันคล้ายวัน
สวรรคต ของในหลวงรัชกาลที่ 9  
- วันเฉลิมพระชนพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 9 
- การร่วมออกหน่วยแพทย์ อาสา พอสว.   
-กิจกรรม ทำบุญตักบาตรในวันสำคัญ เช่น วันเฉลิม
พระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระ
ราชินี  วันปิยมหาราช  
 
 
 

๑. จนท.เข้าร่วม
กิจกรรม ๘๐% 

ข้าราชการ/ลูกจ้าง
เป็นข้าราชการที่ดี 
ปฏิบัติราชการด้วย
ความทุ่มเท 

 กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป 

ประกาศ
เจตนารม
ณ์/จดัทำ
แผนงาน 

ดำเนินก
าร 

ดำเนินก
าร 

ประเมิน
ผล 

จนท.ร้อยละ90เข้าร่วมพิธีท่ี
ได้รับมอบหมาย 
*ประกาศเจตรมณ์ ท่ี ห้อง
ประชุมรื่นรมย ์
*จิตอาสาวันสวรรคต ร.๙ ๑๓  
ต.ต  ๖๓   
* วันปิยมหาราช ๒๓ ต.ค ๖๓ 
* *ออกหน ่ วยแพทย ์  อาสา 
พอสว.  15 ธ.ค 63 
 

๒) แผนส่งเสริมหน่วยงาน/บุคลากรคุณธรรม
จริยธรรม 
-ประกวดหน่วยงานคณุธรรม 
-ประกวดบุคคลต้นแบบ 
-ประกวดเรื่องเล่า 
-ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
๑.หน่วยงานเข้ารวม
ประกวดหน่วย
คุณธรรม ๕๐% 
 

 
สสจ.อดุรธานี มี
หน่วยงานต้นแบบ 
และบุคคลต้นแบบ 

  
กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป 

 
ขอ
งบประมา
ณ 

 
จัดทำ
โครงกา
ร 

 
จัด
ประกวด
ระดับ
จังหวัด/
เขต 

 
รับ
รางวัล
ในงาน
ทำบุญ
ประจำ
โรงพยา
บาล  

 
*มีหน่วยงานคุณธรรมดีเด่น ๑ 
แห่ง   
*มบีุคคลต้นแบบด้านตา่งๆ 



กิจกรรม 
ผลสำเร็จ งบประมาณ 

ที่ใช ้
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ผลการดำเนินการ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค. ) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.) 

๓) แผน องค์กรแห่งความพอเพียง 
กิจกรรม การใช้วัสดุสำนักงานด้วยความคุ้มคา่และ
ประหยดั 
- การเบิกวัสดสุำนักงาน งานบ้าน งานครัวอย่าง
สมเหตุสมผล  การใช้กระดาษ A4 ๒ หน้า/ใช้ A4 
70แกรม ในการพิมพ์ท่ีไม่ใช่การงานเงินการคลัง 
- การจัดการสต๊อกคงคลังอย่างมปีระสิทธิภาพ มีการ
ตรวจสอบอยา่งน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
 

 
๑. การใช้กระดาษ 
๒ หน้า 
๒ การควบคมุสต๊อก
คงคลังไม่เกิน ๓ 
เดือน 
 

 
๑. ปริมาณการ
สั่งซื้อกระดาษลดลง 
5%  
๒. วัสดคุงคลังไม่
เกิน ๓ เดือน 
๑. หน่วยการใช้
ไฟฟ้า/น้ำประปา
ของ  ลดลง ร้อยละ 
๕ 
 

  
กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป 

 
จัดทำ/
ประกาศ
นโยบาย 

 
ดำเนินก
าร 

 
ดำเนินก
าร 

 
ประเมิน
ผล 

 
*ปริมาณการซื้อกระดาษ A๔
ลดลง 
*มีมาตรการกำหนดเวลา 
  เปิด-ปิดแอร ์
*ค่าน้ำ   ลดลงร้อยละ๕  
*ค่าไฟ  ลดลงร้อยละ 1๐ 
 

๔) แผน การมีวินัย     
กิจกรรม การทำงานตรงต่อเวลา 
- กำหนดเวลาทำงานตอนเช้า ไม่เกิน เวลา๐๘.๓๐ 
น.  
-การอบรมความรู้เรื่องวินัยข้าราชการ/จรรยาบรรณ 
ราชการ 
- ปฐมนิเทศข้าราชใหม่ เรื่องวินัย/จรรยาบรรณ 
ราชการ 
 

 
๑. จนท.เข้าร่วม
กิจกรรม ๑๐๐% 

 
เจ้าหนจ้าท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
และหน่วยงาน 

 กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป 

จัดทำ/
ประกาศ
นโยบาย 

ดำเนินก
าร 

ดำเนินก
าร 

ประเมิน
ผล 

 
*ข้าราชการใหม่ทุกคน มีความรู้
เรื่องระเบยีบ วินัย  
จรรยาบรรณข้าราชการ  
อบรม 2 มี.ค.64 

--กิจกรรมการใส่หมวกกันน๊อค  เวลาขับขี่
รถจักรยานยนต์ ใส่เขม็ขัดนิรภัยเวลาขับรถยนต ์

-จนท.ใส่หมวก
กันน๊อค ร้อยละ
๑๐๐ % 
 

จนท.มีความ
ปลอดภัยในชีวิตละ
ทรัพย์สิน 

 กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป 

แจ้ง
นโยบาย 

ดำเนินก
าร 

ดำเนินก
าร 

ประเมิน
ผล 

จนท.ร้อยละ๑๐๐ คาดเข็มขดั
นิรภัย  ใส่หมวกกันน๊อค 



กิจกรรม 
ผลสำเร็จ งบประมาณ 

ที่ใช ้
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ผลการดำเนินการ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค. ) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.) 

๕) แผน สุจริต      
กิจกรรม ควบคมุการจดัซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม
ราคากลาง 
- มีการจัดซื้อจดัจ้างท่ีโปร่งใสทุกขัน้ตอน 
- มีการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารที่ถูกต้อง 
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย 
- ควบคุมกำกับการตรวจรับของให้มีจริงตามรายงาน 
- มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
- การเปิดเผยข้อมลู  

เจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบเข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่า 
๑๐๐% 

๑. คะแนน ITA 
มากกว่า ๙๕% 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ 
ของการจัดซื้อจัด
จ้างดำเนินไปตาม
ระเบียบพสัด ุ
๓. ไมม่ีข้อข้อ
ร้องเรียนเรื่องการ
จัดซื้อจัดจ้าง หรือ
ถ้ามีตรวจสอบแล้ว
ไม่มมีูลความจริง ไม่
ถูกลงโทษทางวินัย 

 กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป
(พัสดุ) 

ประกาศ
นโยบาย  

จัดทำ
ช่องทาง
ร้องเรีย
น 

ควบคุม 
ประเมิน
ผล 

ควบคุม 
ประเมิน
ผล 

 
มีการดำเนินการจดัซื้อจ้างตาม
แผน  การดำเนินการเป็นไปตาม
มาตรฐาน ITA ร้อยละ๑๐๐ 

๖) แผน จิตอาสา      
   ๖.๑ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในวันสำคัญ  เช่น 
วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  พระราชินี ฯลฯ 
 

 
ทำจิตอาสา 
 6 ครั้ง /ป ี

 
เจ้าหน้าท่ีร้อยละ 
๕๐ มสี่วนร่วมใน

กิจกรรม 

 ชมรม
จริยธรรม 

ประกาศ
นโยบาย 

เริ่ม
ดำเนนิการ 

ดำเนนิการ ประเมิน
ผล 

 
มีการเข้าร่วมกิจกรรมจติอาสา
ทุกครั้งตามที่ได้รับมอบหมาย 

   ๖.๒ กิจกรรม การทำโรงทานของชมรมจริยธรรม
ในงาน/เทศกาลตา่งๆ งานบุญ และนอกสถานท่ี 
- แจกผ้าห่มและเสื้อผ้า สิ่งของเครือ่งใช้ที่จำเป็นให้ 
โรงเรียน ตชด. ในพ้ืนท่ี 2 แห่ง 
- ทุนทรัพย์ได้จากการประกาศเชญิชวนเจ้าหน้าที่
ร่วมทำบุญด้วยกัน 

มีการจัดโรงทาน
อย่างน้อยปีละ ๑-๒ 

ครั้ง 

เจ้าหน้าท่ีร้อยละ 
๕๐ มสี่วนร่วม (การ
ออกเสียสละปัจจัย
และร่วมไปทำโรง

ทาน) 

 ชมรม
จริยธรรม 

จัดทำ
แผนงาน 

ดำเนินกา
รโรงทาน 

ดำเนินกา
รโรงทาน 

ประเมิน
ผล 

 
รวมทำบุญบริจาคเช่นบริจาคถุง
ผ้าใส่ยา บริจาคเงินทำโรงทาน  
บริจาคผ้าห่มและเสื้อผ้า สิ่งของ
เครื่องใช้ที่จำเป็น 



กิจกรรม 
ผลสำเร็จ งบประมาณ 

ที่ใช ้
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ผลการดำเนินการ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค. ) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.) 

   ๖.๓ กิจกรรม การทำ ๕ ส. 
- แบ่งพื้นที่การทำกิจกรรม 
- จนท.จิตอาสาร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดพื้นท่ี
ส่วนรวมของโรงพยาบาลน้ำโสม 

จนท.เข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่า

ร้อยละ ๘๐ 

บริเวณ รพ.มีความ
สะอาด ปลอดภยั 

 ทีม ENV ประกาศ
นโยบาย 
แบ่งพื้นที่
ทำ ๕ ส. 

Big 
cleanin
g day 

ทำความสะอาด
ร่วมกันสัปดาห์ละ 1 
ครั้งในแผนกของต้น
เอง และเดือนละ 1 

ครั้งในพ้ืนท่ี
ส่วนรวม/

ประเมินผลในทุก
เดือน 

รวมกันทำ 5ส.ทุกเดือน  รพ.มี
ความเป็นระเบียบสะอาดไร้ขยะ 
Big cleaning day 6 มี.ค.64 
 

๗) แผน กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
-กิจกรรม ทำบุญตักบาตรวันสำคญัทางศาสนา  เช่น
วันปีใหม่  สงกรานต์  เข้าพรรษา วันออกพรรษา  
ร่วมบุญกฐิน  ผ้าปา่  
- กิจกรรม ทำบุญตักบาตรเดือนเกดิ 
 

 
- จนท.เข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่า
ร้อยละ ๘๐ 
 

 
ส่งเสริมให้

ข้าราชการทำงานมี
ประสิทธ์ิภาพ
ประสิทธ์ิผล 

  
ชมรม

จริยธรรม 

 
จัดทำ

แผนงาน 

 
ดำเนนิการ 

 
ดำเนนิการ 

 
ประเมิน

ผล 

 
*มีกิจกรรมทำบญุตักบาตรในวัน
สำคัญ ได้แก่ วันทำบุญหลวงพ่อ
องค์ดำและศาลเจา้ปู่ไชยมงคล 

๘) แผนส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพียง  
- การจัดทำผ้าปา่ขยะรไีซเคิล 
-การทำแปลงผักชมรมเกษตรรมิรัว้  
-การส่งเสริมรายได้ของเจ้าหน้าท่ี (line ตลาด นัด 
โรงพยาบาลนำ้โสม) 
 
 
 
 

 
มีบ่อสาธิตปุย๋หมัก  
๒ บ่อ 

 
ปริมาณขยะเปยีก
ลดลง 

  
ทีม ENV 

 
จัดทำ

แผนงาน 

 
ดำเนนิการ 

 
ดำเนนิการ 

 
ประเมินผล 

 
*มถีังขยะรีไซเคิล ลดปริมาณ
ขยะ 



กิจกรรม 
ผลสำเร็จ งบประมาณ 

ที่ใช ้
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ผลการดำเนินการ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค. ) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.) 

๙) แผนส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ  
- การแข็งขันกีฬาเช่ือมความสามคัคี 
-การส่งเสริมวัฒนธรรม การไหว้  การขอโทษ  การ
ขอบคุณ ในหน่วยงาน 
 

จัดแข็งขันกีฬา
ภายในหน่วยงาน 
สสจ. /นอก
หน่วยงาน  ๒ ครั้ง 
 
จนท.ร้อยละ๑๐๐ 
ยึดถือปฏิบัต ิ

เจ้าหน้าท่ีมสี่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม 
 รู้แพ้  รู้ชนะ มี
ความสามัคค ี

จนท.มีความรัก
สามัคคีกลมเกลียว 

 ทีม HRD 
 

ชมรม
จริยธรรม 

 
จัดทำ

แผนงาน 

 
ดำเนินการ 

 
ดำเนินการ 

 
ประเมินผล 

*จนท.ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
กีฬา คปสอ.น้ำโสม 
*จนท. มีวัฒนธรรมที่ดี การไหว้  
การขอโทษ  การขอบคุณ  
ในหน่วยงาน 
 

 
                                            ลงช่ือ.. .....นิตติยา บุตรวงษ.์......  ผู้รายงาน 

                                                                                  (นางสาวนิตติยา บตุรวงษ)์ 
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ        

วันที่  20  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2564 
 
 




